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RESUMO 

 

 

A monografia teve como objetivo a realização do planejamento estratégico para a empresa 

New Higienização, elaborando sua missão e visão visando destacar a importância do 

planejamento estratégico na gestão das organizações, apresentando as principais etapas 

para implantação do processo de Planejamento Estratégico, e também a sua importância 

para a empresa. Com este objetivo foi elaborado uma análise SWOT onde foram 

identificados seus pontos fortes e pontos fracos, bem como suas ameaças e 

oportunidades.  Com base nestas informações, foi realizada uma análise e propostas ações 

estratégicas através do método 5w2h para que a empresa possa se posicionar no segmento 

em que atua. A metodologia utilizada foi a da pesquisa descritiva e exploratória, por meio 

de um estudo de caso, de caráter qualitativo. O resultado foi à elaboração do 

planejamento estratégico para que a empresa possa se destacar da concorrência no 

segmento em que atua.  

 

Palavras-chave: Análise SWOT; método 5W2H; Estratégias; New Higienização 

Automotiva; 
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ABSTRACT 

 

This project have for objetive the realization of strategic planning for the company New 

Higienização, developing your mission and vision aspiring detach the importance of 

strategic planning in the management of organizations, introducing the mains stages for 

implantation of process of stratecig planning, and too your importance for the company. 

With this objective was elaborated one analysis SWOT, where was identified your 

strenghts and weaknesses, and its threats and opportunities. With base in this 

informations, was realized na analysis was performed and proposed strategic actions 

through method 5W2H for the company can positioning in the segment wich it operates. 

The methodology utilized was a descriptive research, by a case study, of qualitative 

character. The result was the development of the strategic planning for the company can 

out from the competition. 

 

Key Words: Analysis SWOT, Method 5W2H, Weaknesses, Strenghts, Threats and 

Opportunities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para que a empresa se torne competitiva no mercado atual, ela deve se 

aperfeiçoar constantemente, procurando adaptar seus processos e sua estrutura 

organizacional a nova realidade de constantes mudanças, que podem representar ameaças 

ou oportunidades para a empresa. 

O Planejamento Estratégico tem muito a ver com o futuro da organização. Ele 

está orientado para o longo prazo, mas também foca no curto e médio prazo, 

proporcionando conhecimento sobre o processo da empresa. A visão organizacional é 

importante para definir os objetivos estratégicos pretendidos ao longo do tempo. O 

planejamento estratégico é a ponte para o futuro. (CHIAVENATO, 2009. p. 47). 

Devido ao clima em que as organizações se encontram. Onde as transformações 

surgem a cada momento, passa a ser essencial o uso do planejamento estratégico, ele 

possibilita a empresa ter maiores índices de sucesso, e ainda oferece um melhor 

panorama do todo, aumenta a capacidade de participação da organização e melhora a 

capacidade administrativa apresentando a mesma, vantagens competitivas diante aos seus 

concorrentes no mercado. 

O planejamento tornou-se foco de atenção da alta administração das empresas 

devido às mudanças constantes dos cenários no mundo, inclusive no Brasil, surgindo 

assim à necessidade de enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas 

em seu ambiente. 

Segundo Andrade (2012, p.11) existem empresários, principalmente entre os 

pequenos, que acreditam que o planejamento constitui uma atividade altamente 

complexa, com um elevado custo de implementação, e consequentemente, acessível 

apenas às grandes empresas; a realidade, entretanto é muito diferente. 

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração do planejamento 

estratégico em uma microempresa, com finalidade de norteá-la e identificar possíveis 

melhorias que não estão sendo feitas devido à falta de conhecimento e tempo por parte 

dos gestores da empresa. 

A empresa New Higienização Automotiva está no mercado há dois anos e seu 

objetivo é proporcionar para seus clientes e amigos um automóvel com aparência interna 

de carro novo. Buscando sempre prestar serviço de qualidade para satisfazer o cliente e 

obter crescimento e reconhecimento no mercado em que atua.  
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1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este trabalho teve como objetivo a elaboração do Planejamento Estratégico da 

empresa NEW Higienização Automotiva, que sofrem com a falta de capacitação das 

pessoas implicadas no processo, que não fazem uso de um planejamento antes do inicio 

de suas atividades, não tendo uma visão clara de seus objetivos de modo que possa 

definir se o caminho que esta seguindo é correto, ou para medir os objetivos definidos.   

Sendo assim é necessário identificar na empresa através da análise SWOT suas 

forças e fraquezas bem como suas ameaças e oportunidades. Para poder propor ações 

estratégicas através do processo 5W2H, que pode ajudar a empresa a curto médio e longo 

prazo.  

Tendo por base o Planejamento Estratégico, salienta-se como problema de 

pesquisa: O planejamento pode trazer vantagens competitivas a empresa NEW 

Higienização Automotiva?  

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1.Objetivo Geral 

Elaborar um planejamento estratégico na empresa NEW Higienização 

Automotiva situada no município de Tapejara-Rs. 

 

1.2.2.Objetivos Específicos 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos da empresa; 

 Verificar quais as vantagens competitivas sobre os seus concorrentes; 

 Identificar quais os fatores internos que colocam a empresa em situação de 

desvantagem frente aos concorrentes; 

 Levantar os fatores externos que ameaçam e que colocam a empresa diante de 

dificuldades; 

 Elaboração de um plano de ação; 
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1.3.JUSTIFICATIVA  

 

Este projeto visa destacar a importância do planejamento estratégico na gestão 

das organizações, apresentando as principais etapas para implantação do processo de 

Planejamento Estratégico, e também a sua importância para a empresa. 

O Planejamento Estratégico é uma das melhores ferramentas na gestão de uma 

empresa, pois é um processo contínuo que contempla uma visão do futuro e ajuda o 

profissional a organizar suas ideias e redirecionar suas atividades facilitando a tomada de 

decisão.  

Para as empresas de pequeno porte e de gestão familiar, o Planejamento 

Estratégico é ainda mais essencial, pois auxilia na melhor maneira de utilizar suas 

capacidades, minimizando a perda de recursos e de energia em atividades que não levarão 

para o caminho correto, além de contribuir para a sua gestão e direcionar os esforços para 

identificação dos problemas existentes que impedem seu desenvolvimento. 

Atualmente muito se fala em planejamento estratégico nas micro e pequenas 

empresas, pois os empresários se deram conta que com a utilização desta ferramenta, o 

ambiente tanto econômico, social, tecnológico e político da empresa mudam 

completamente.  

O planejamento tornou-se foco de atenção da alta administração das empresas 

devido às mudanças constantes dos cenários no mundo, inclusive no Brasil, surgindo 

assim à necessidade de enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas 

em seu ambiente. 

Apesar de muitas empresas já estarem utilizando a metodologia do 

planejamento, ainda há muitas dúvidas principalmente em empresas que estão inseridas 

no mercado há pouco tempo. Os gestores acabam se preocupando muito com fatos que 

podem ocorrer em curto prazo, não tendo tempo para fazer um planejamento a longo 

prazo que pode mudar completamente o futuro da empresa. 

A maioria dos empreendedores abre sua empresa, sem pensar nos gastos, nas 

dificuldades, e nos fatores que podem afetar a empresa. Atualmente muitas organizações 

que estão no mercado, sentem falta da elaboração de um planejamento de longo prazo, 

antes dela ser aberta. É por este motivo que muitas pesquisas apontam que as empresas 

estão fechando antes de completar dois anos.  
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O ato de planejar estrategicamente permite que os gerentes entendam o que 

ocorre no mercado para poder desenvolver diferenciais sobre os concorrentes e, também, 

torna possível racionalizar o processo de tomada de decisão, antecipando-se as 

circunstâncias desfavoráveis do mercado. 

Segundo Oliveira (2011, p. 17) o planejamento é normalmente de 

responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de 

objetivos quanto à seleção dos cursos de ação e estratégia a serem seguidos. 

A alta direção da empresa precisa ter total conhecimento da parte interna quando 

externa da organização, pois com a globalização, o mundo está ficando mais competitivo, 

o que gera uma busca constante, por parte dos gestores, por inovações nos processos da 

organização, melhorias nesses processos, novos recursos, novos produtos, buscar 

diferencial de vendas, o que gera a necessidade de se pensar no futuro da empresa, não 

somente no presente, como também a ongo prazo, fazendo um planejamento estratégico. 

Com tantas mudanças, para a empresa adquirir sucesso precisa conhecer o 

mercado em que está inserida, pois este é amplo e competitivo. Portanto, faz-se 

necessário conhecer os concorrentes, a economia e o cenário que envolve o negócio da 

empresa, além disso, a empresa também precisa estar atenta e conhecer seus funcionários, 

seu produto, sua capacidade de competir nesse mercado, etc. 

Esse processo de autoconhecimento e de conhecimento do mercado cabe a 

organização para assim realizar um diagnóstico onde terá uma visão de como é o 

mercado que atua no mesmo ramo, obtendo conhecimento do público que vai atender, e 

assim conhecer os gostos e desejos de cada cliente podendo satisfazer a cada um 

conforme suas necessidades.  

Com tantas mudanças no mercado o planejamento estratégico ajuda a 

organização a se avaliar e avaliar o mercado em que atua. Esta avaliação irá facilitar que 

a empresa determine suas metas, seus objetivos e defina estratégias e a melhor direção 

para alcança-los, buscando uma posição da empresa no mercado. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base científica de qualquer pesquisa acadêmica é o referencial teórico. Assim, 

para construção objeto de pesquisa, bem como, os objetivos, hipóteses, validação e 

constatação da pesquisa científica, depende única e exclusivamente dos referenciais 

teóricos utilizados. 

Segundo ALMEIDA, MAHONEY “O referencial teórico é utilizado para análise 

e discussão dos dados de todas as teses e dissertações foi à teoria de desenvolvimento de 

Henri Wallon” (2007, p. 17). 

A fundamentação teórica apresentada deve servir de base para a análise e 

interpretação dos dados coletados na frase de elaboração do relatório final. Os dados 

apresentados devem, necessariamente, ser interpretados à luz das teorias aplicadas. 

O referencial teórico escolhido possui a função de validar a dimensão interna e 

de construto da pesquisa, estabelecendo ralações causais que serão operacionalizadas com 

ajuda do referencial. 

  

2.1 PLANEJAMENTO 

O século XXI está sendo marcado pela competitividade entre as organizações 

que tem que trabalhar com custos cada vez menores e qualidade superior, para conseguir 

satisfazer seus clientes e conseguir conquistar seu espaço no mercado. 

De acordo com Farias (1997, p.72), “o planejamento é considerado função 

primordial a ser desempenhado dentro da empresa, ele determina os objetivos e os tipos 

de controle necessários”. Atualmente as pequenas empresas que estão iniciando seus 

trabalhos no mercado, sofrem com a alta competitividade de mercados, isso exige delas 

constante inovação em diversos aspectos.  

Segundo Chiavenato (2004), o planejamento pode incluir períodos de longo a 

curto prazo, assim como envolver a organização inteira, um departamento ou ainda uma 

tarefa, sendo, portanto, uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis 

hierárquicos. Pelo conceito do autor, planejar é uma técnica gerencial necessária para a 

organização, por levar a empresa a uma avalição do ambiente, por leva-la ainda a definir 

diretrizes e metas na atualidade, e dar a mesma elementos para delimitação de metas 

futuras. 
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O planejamento produz planos que se baseiam em objetivos e nos melhores 

procedimentos para alcança-los adequadamente. Assim, planejar envolve a 

solução de problemas e a tomada de decisões quanto às alternativas futuras. O 

planejamento, portanto é o processo de estabelecer objetivos e o curso de ação 

adequado para alcançar esses objetivos. (CHIAVENATO, 2004, p. 15). 

 

 

O planejamento proporciona que a empresa se prepare para problemas 

inesperados que possam ocorrer no futuro, e também às mudanças que ocorrem no 

cotidiano, minimizando desta forma, os impactos que podem prejudica-las.   

Nesse sentido, Oliveira (2011. p.5) salienta que o processo de planejar envolve, 

portanto, um modo de pensar; e um salutar modo de pensar envolve indagações; e 

indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, como, quando, quanto, para 

quem, por que, por quem e onde. 

Planejar tornou-se indispensável para as empresas, sejam de grande ou de 

pequeno porte. Muitas vezes, por falta de tempo, dinheiro e até mesmo por não dispor de 

pessoas qualificadas para elaborar um planejamento, as empresas acabam seguindo com o 

negócio do modo que pensam estar correto e sem perceber podem falir. 

 
Os planejamentos são indispensáveis e acontecem conjuntamente, tendo como 

referências fundamentais os objetivos globais estabelecidos pelas organizações 

com vistas em sua sobrevivência no mercado e no cumprimento da sua missão 

na sociedade (KUNSCH, 2002, p.215). 

 

As constantes transformações, onde as empresas passaram de produção em 

massa, à produção com maior qualidade e menor custo, estão exigindo das organizações 

maior comprometimento e visão de futuro, sendo assim necessário ter um planejamento 

para que decisões tomadas no presente se transformem em resultados no futuro, pois de 

acordo com Oliveira (2007), o Planejamento Estratégico não deve ser confundido com 

previsão, projeção, predição e resolução de problema, mas deve ser visto como um 

conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro 

tende a ser diferente do passado proporcionando diferencial a organização. 

 

2.1.1 Importância do planejamento 

O ato de planejar estrategicamente permite que os gerentes entendam o que 

ocorre no mercado para poder desenvolver diferenciais sobre os concorrentes e, também 

tornar possível, o processo de tomada de decisão, antecipando-se das circunstancias 

desfavoráveis do mercado. 
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Por isso o planejamento é um conjunto de conceitos e ferramentas que ajudam 

a empresa a pensar estrategicamente, definir seus objetivos de curto e longo 

prazo, definir planos de ação para alcance desses objetivos, para torna-los 

palpáveis aos diversos níveis da organização e traduzir todas as informações 

em um orçamento que norteie as decisões da empresa em um espaço de tempo 

determinado. (ARAUJO, CARMO E MATESCO 2013, p. 164). 

 

Muitas empresas devido ao despreparo das pessoas que as administram, muitas 

pezes pessoas que abre seu negócio sem um conhecimento de mercado, de economia, que 

são os grandes vilões para o bom funcionamento da empresa, então ao invés de ter lucros 

acabam tendo prejuízos ou até mesmo falência da empresa. 

Conforme Certo (2003), o planejamento estratégico é muito vantajoso para uma 

organização, pois o alto índice de fracasso de empresas recém- abertas se deve 

basicamente a uma consequência de planejamento inadequado. 

Muitas vezes a falta desta ferramenta leva a empresa a ser facilmente 

surpreendida por alterações no mercado, o que a induz agir por improviso e a distância 

das decisões relacionadas com o objetivo da empresa. 

O planejamento não elimina o risco, evidentemente, mas ajuda os gerentes a 

identificar e a lidar com problemas organizacionais que possam surpreender futuramente, 

assim como identificar as ameaças e oportunidades no ambiente externo. Com essas 

informações, a empresa poderá determinar as estratégias para que possam aproveitar 

melhor seus recursos e competências (CERTO, 2003). 

 

2.1.2 Tipos de planejamento 

O planejamento engloba a empresa desde o mais alto escalão que é denominado 

de planejamento estratégico, passando pelo nível médio, conhecido como planejamento 

tático e, por fim, chegando ao chão de fábrica, o planejamento operacional. 

 Segundo Oliveira (2006. p. 42) existem três tipos de planejamento:  

• planejamento estratégico: engloba a empresa como um todo, tendo como 

responsabilidades principais à formulação de objetivos, ao caminho a ser seguido no 

planejamento, levando em consideração o seu ambiente interno e externo,  

• planejamento tático: é feito em alguma parte da empresa, e não ela como um 

todo, tendo como objetivo a utilização de recursos disponíveis e é geralmente um 

planejamento de curto prazo,  

• planejamento operacional: é a formalização do planejamento estratégico 

através de documentos escritos.  

Com essa definição de Oliveira (2006. p. 42) podemos perceber que um planejamento 
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quando bem estruturado é essencial em uma empresa, e pode obter resultados em curto e 

longo prazo. 

Possibilita ter um maior conhecimento da empresa tanto do ambiente interno 

quanto externo. 

  

 

Figura 1: Tipos de planejamento 

Fonte: http://www.cescage.com.br/ead/modulos.php?id_m=755 

 

2.2 ESTRATÉGIA 

Existem inúmeras concepções e opiniões de diferentes autores a respeito de 

estratégia. O cenário onde foi criada a definição de estratégia foi a guerra, como é 

comumente entendido. As frequentes batalhas ao decorrer dos anos fizeram com que os 

militares começassem a pensar antes de agir passando a condução das guerras a serem 

planejadas com antecipação (CHIAVENATO, 2003, p.28). 

A estratégia é fundamental para a competitividade de qualquer organização e o 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva, de acordo com Porter (2004), estratégia 

é a definição do desenvolvimento de uma fórmula ampliada estruturando o modo como 

uma empresa competirá, alinhando suas metas e quais as políticas necessárias para atingir 

essas metas.   

Uma estratégia precisa partir da alta administração da empresa, mas sendo que 

os gestores precisam ter total conhecimento do que é uma estratégia, para poder assim 

obter resultados satisfatórios. 

A essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar a empresa 

ao seu meio ambiente, ou seja, observar as foças sociais, econômicas e o ambiente onde 

ela está inserida e onde ela compete (PORTER, 2004). 

A empresa precisa estar bem estruturada e bem relacionada com o seu ambiente, 

pois assim fica mais fácil obter estratégias que segundo Wright, Kroll e Parneli (2000, p. 
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24) a “Estratégia refere-se aos planos da alta administração para alcançar resultados 

consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”.  

Nesta mesma perspectiva, Certo e Peter (1993, p. 6) definem administração 

estratégica como “um processo contínuo e interativo que visa manter uma organização 

como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente”.  Mudanças estão 

acontecendo constantemente e é necessário estratégia para poder aproveitar 

oportunidades, e neutralizar ameaças. 

Fischmann e Almeida (1991, p. 25) corroboram e salientam que “Administração 

estratégica é o processo de tornar a organização capaz (capacitação) de integrar as 

decisões administrativas e operacionais com as estratégias […]”. 

A estratégia quando utilizada de maneira correta e bem acolhida pela gerenci, 

promove desempenho elevado da organização relacionada a apresentação administrativa 

anteriores. 

Portanto é necessário total conhecimento da empresa tanto de sua parte interna 

como externa, para que se possa implantar uma estratégia na empresa, conhecendo os 

concorrentes. É fundamental criar estratégias para poder liderar o mercado e ficar a frente 

dos seus concorrentes. 

 

2.2.1 As escolas da Administração Estratégica 

Como a estratégia pode ser distinta dentro dos diversos níveis da organização, é 

necessário que se defina o gerenciamento ou planejamento estratégico. É esse 

planejamento que formula, implementa e avalia linhas de ação multidepartamentais 

levando a organização a atingir seus objetivos ao longo prazo. 

De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (apud PEREIRA, 2010, p. 29) 

afirmam que são dez os pontos de vista diferentes sobre o Pensamento Estratégico 

refletidos a partir da literatura sobre o assunto, e em grande parte, pela prática gerencial 

nas organizações. Os autores classificam os dez pontos de vista de Escolas do 

Pensamento Estratégico a partir da perspectiva que cada uma delas defende enquanto 

processo estratégico. São elas: 

 

 Escola do Design - A formulação de estratégia a vista como um processo de 

concepção. 

 Escola do Planejamento - A formulação de estratégia é vista como um processo 

formal. 
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 Escola do Posicionamento - A formulação de estratégia é vista como um processo 

analítico. 

 Escola empreendedora - A formulação de estratégia é vista como um processo 

visionário. 

 Escola Cognitiva - A formulação de estratégia é vista como um processo mental. 

 Escola de Aprendizado - A formulação de estratégia é vista como um processo 

emergente. 

 Escola do Poder - A formulação de estratégia é vista como um processo de 

negociação. 

 Escola Cultural - A formulação de estratégia é vista como um processo coletivo. 

 Escola Ambiental - A formulação de estratégia é vista como um processo relativo. 

 Escola de Configuração - A formulação de estratégia é vista como um processo de 

transformação. 

As escolas fundamentam o planejamento estratégico que passa a ser desenhado 

sob a perspectiva de alguma das escolas e algumas vezes, existe uma mescla de duas ou 

mais escolas, proporcionado riqueza aos detalhes do planejamento na sua estruturação e 

sua elaboração.   

 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico é uma das formas mais eficientes de se ter gestão do 

próprio negócio, pois através dele as empresas poderão delinear um futuro esperado e 

traçar maneiras para alcançá-lo, havendo também a possibilidade de mudar os planos, 

caso seja necessário, a fim de suprir as necessidades do consumidor, do colaborador e do 

mercado. 

 O processo de planejamento empresarial de acordo com Araújo, Carmo e 

Matesco (2013) refere-se a: 

 
Um poderoso instrumento de gestão e deve ser definido para ser 

utilizado como um conjunto de conceitos e ferramentas que auxiliem a 

empresas a definir seus objetivos de curto e longo prazos, definindo planos de 

ação para o alcance desses objetivos, tornando-os palpáveis aos diversos níveis 

da organização, norteando as decisões e ações da empresa em um espaço de 

tempo pré-determinado.  

 

O planejamento estratégico é um processo que quando feito corretamente, e por 

profissionais que entendem do assunto, pode transformar uma empresa e fazer com que 
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esta tenha resultados inesperados, pois de acordo com Oliveira (2003, p. 35) “o 

planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências 

a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do 

passado”, por isso é que o planejamento estratégico tem sido tão comentado e utilizado 

pelas empresas tanto de pequeno quanto de grande porte, pois com este processo é 

possível se ter uma visão futura do negócio. 

Não se pode dizer qual é a organização que necessita mais de um planejamento, 

pois tanto a micro, pequena, média ou grande empresa precisa ter objetivos claros e metas 

que auxiliem a atingir tais objetivos.  

Por isso o Planejamento ordena as ideias, priorizando os objetivos da empresa, 

estabelecendo o como e o quando serão alcançados. Identificando onde estamos e onde 

queremos chegar, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas almejadas.  

O Planejamento Estratégico diz Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39) “deve 

maximizar os resultados e minimizar as deficiências utilizando o principio da maior 

eficiência, eficácia e efetividade.” Ele não deve ser visto apenas como uma confirmação 

das intenções da organização. Porque nele implica ainda o que pode ser feito para mudar 

as pretensões desta organização tomando-a real. Considerando o aumento de seus 

resultados sempre, fazendo um estudo sobre ações futura de forma a minimizar os 

possíveis riscos. 

O ato de planejar estrategicamente permite que os gerentes entendam o que 

ocorre no mercado para poder desenvolver diferenciais sobre os concorrentes e, também, 

torna possível racionalizar o processo de tomada de decisão, antecipando-se as 

circunstâncias desfavoráveis do mercado. Sendo assim: 

 
O planejamento estratégico visa desenvolver na empresa uma mentalidade de 

antecipação às mudanças ambientais, principalmente na identificação de novas 

oportunidades e na preparação para lidar com possíveis novas ameaças. Essa 

posição se contrapõe a tradicional postura passiva das empresas, cujos sistemas 

de mudanças e adaptações estão sempre defasados em relação ao sistema 

ambiental. (BRAGA, MONTEIRO, 2005, p.27) 

 

Para elaborar um bom planejamento estratégico, é necessário ter um cronograma 

para que tudo seja feito como planejado e assim atingir os objetivos no tempo certo, é por 

este motivo que Oliveira (2006) nos mostra que “deve-se seguir uma metodologia 

adaptada às condições internas e ambientais da organização, tendo quatro fases básicas 

para a elaboração e implementação do planejamento estratégico, que podemos ver a 

seguir:   
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• Fase I – Diagnóstico estratégico  

• Fase II – Missão da empresa  

• Fase III – Instrumentos prescritivos e quantitativos  

• Fase IV – controle e avaliação  

 

Chiavenato (1999, p. 29), escreveu que: 

 
O planejamento inicia o processo administrativo. Inclui a definição 

dos objetivos organizacionais e a seleção das politicas, procedimentos e 

métodos desenhados para o alcance desses objetivos. Seu sucesso requer o 

reconhecimento do ambiente da organização, a estimulação da criatividade e o 

encorajamento de novas ideias e abordagens inovadoras aos desafios da 

administração. Diz ainda, que “o planejamento consiste na tomada antecipada 

de decisões”. 

 

Já Costa (2006, p. 51) nos mostra um conceito diferente, mas que também visa o 

futuro da empresa, ele diz que “diagnóstico estratégico é um processo formal e 

estruturado que procura avaliar a existência e a adequação das estratégias vigentes na 

organização em relação ao andamento de transformações para a construção de seu 

futuro”.  

 
O planejamento estratégico é um conjunto de atividades sistematizadas 

realizadas no seio de uma organização, direcionado aos diversos clientes da 

organização. Ele é intervencionista, pois sempre modifica, para melhor, a 

estrutura, o processo e a cultura da instituição (BRAGA, MONTEIRO, 2005, 

p.12). 

 

A empresa precisa se adaptar conforme o ambiente se modifica. Ela precisa 

conhecer os seus clientes, procurar saber qual o produto ou serviço ele está procurando e 

colocar nesses produtos/serviços diferenciais que façam com que ele não procure o 

concorrente. Precisa saber o que o concorrente tem que a sua empresa não tem, e procurar 

fazer melhor. 

Rasmussen (1990, p. 33) define planejamento estratégico da seguinte forma:  

Planejamento estratégico, por definição, significa planejar o futuro perante as 

limitações psicológicas e físicas e os pontos fortes e fracos de uma organização, 

considerando as alterações do comportamento do macro ambiente referente aos 

segmentos econômicos, políticos, tecnológicos, sociais, ecológicos, legais, geográficos, 

demográficos e, principalmente, competitivos. 

Maximiano (2004, p. 134) corrobora com o conceito de planejamento estratégico 

quando fala que: “[...] Planejamento Estratégico é o processo de definir os objetivos de 
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longo prazo da organização [...]”. Este processo sistemático compreende os seguintes 

componentes: 

1. Entendimento da missão 

2. Analise do ambiente externo 

3. Analise do ambiente interno 

4. Definição do plano estratégico 

Com base nos autores, pode-se afirmar que o planejamento estratégico é a 

ferramenta que a alta administração utiliza para projetar o futuro da organização, levando 

em consideração os fatores internos e externos da organização, assim como ideologias, 

pensando e agindo estrategicamente. 

 

2.4 MISSÃO 

A missão de uma organização deve ser definida para satisfazer alguma 

necessidade do ambiente externo e não simplesmente em oferecer um serviço ou produto. 

A missão representa a razão de existência de uma organização. Para isso a missão deve 

abranger o propósito básico da organização e a transmitir seus valores a funcionários, 

clientes, fornecedores e a sociedade. 

Para Oliveira (2006, p. 126) “A missão é a razão de ser da empresa. Neste ponto 

procura-se determinar qual o negócio da empresa, porque ela existe, ou, ainda, em que 

tipos de atividades a empresa deverá se concentrar no futuro”.  

Já para Costa (2006, p. 36) “Além de uma autoimagem simples e objetiva é 

necessário também haver um sentido claro sobre qual a razão da existência da 

organização, num conceito conhecido como missão”.  

 Deste modo uma missão bem definida comporta vantagens que ajudam todos a 

compreenderem o que fazem na organização e a uniformizar os esforços de todos no que 

é fundamental para a empresa. 

 

2.5 VISÃO 

A visão determina os objetivos de investimento, desenvolvimento, trabalho e 

estratégias para alcançar o sucesso da organização, ela deve ser compartilhada pela 

Direção e pelos colaboradores; 

 

Visão é considerada como os limites que os principais responsáveis pela 

empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e 
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uma abordagem mais ampla. Representa o que a empresa quer ser em um 

futuro próximo ou distante. (OLIVEIRA, 2007, p. 43).  
 

Já para Costa (2006, p. 35) “[..] visão é um conceito operacional muito preciso 

que procura descrever a autoimagem da organização: como ela se vê, ou melhor, como 

ela gostaria de se ver no futuro”.  

Percebe-se que a visão espelha os ideais da empresa, um conjunto de pretensões 

para um período longo de tempo, além de atuar como papel motivador para com os 

membros da organização. Deve ser determinada de maneira objetiva e compreensiva por 

todos da organização, tornando-se assim, útil e funcional. 

A ausência da definição de visão tem como resultado a falta de foco da empresa, 

portanto, é de extrema importância que a mesma estabeleça uma visão, para que haja 

coerência entre o que a empresa se propõe a fazer e o que efetivamente faz. 

 

2.6 VALORES 

Segundo Oliveira (2006, p. 89) “valores representam o conjunto dos princípios e 

crenças fundamentais de uma empresa, bem como fornecem sustentação a todas as suas 

principais decisões”. 

Araujo, Carmo e Matesco (2013, p. 164) complementam que os valores “são os 

drivers ou a espinha dorsal que compõem tudo o que acontece na empresa”. 

São crenças que podem guiar os gerentes e funcionários, deixando-os preparados 

para reagir decisivamente em situações complicadas. 

 

2.7 ANÁLISE SWOT 

Esta ferramenta é utilizada para analisar os pontos fortes e fracos de uma 

empresa. No geral ela analisa aspectos, sendo que dois destes dão internos (Forças e 

Fraquezas) e os outros dois são externos (Oportunidades e Ameaças). 

De acordo com Lucca (2013, p. 143). 

 
O processo de gestão estratégica balanceada precisa dessa ferramenta para o 

entendimento dos fatores estratégicos que precisam ser impulsionados, 

minimizados, aproveitados ou neutralizados. O desenvolvimento da matriz 

SWOT pela equipe estratégica deverá ocorrer em reuniões específicas para 

trabalhar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, primeiramente de 

forma independente e depois de forma conjunta. 

 

Para se elaborar uma análise SWOT é necessário conhecimento e controle da 

empresa, para assim poder saber aproveitar oportunidades, transformar ameaças e 



25 
 

fraquezas em pontos positivo para a empresa e utilizar corretamente os pontos fortes que 

esta possui.  

 
 Com base na análise SWOT, os gerentes nos diferentes níveis da organização, 

selecionam as estratégias em nível corporativo, de negócio e funcionamento 

para melhor posicionar a organização, a fim de que ela atinja sua missão e 

objetivos (JONES e GEORGE, 2011, p. 271). 

 

Com isso é possível se obter sucesso na empresa, pois reduz à probabilidade de 

erros prejudiciais ao andamento da organização, e assim alcançar os objetivos desejados. 

A análise ambiental corresponde ao estudo dos diversos fatores e forças do 

ambiente, às relações entre eles ao longo do tempo e seus efeitos ou potenciais efeitos 

sobre a empresa, sendo baseada nas percepções das áreas em que as decisões estratégicas 

da empresa deverão ser tomadas. (OLIVEIRA, 2007, p. 72). 

 
Essa análise é muito importante, pois não só pode mostrar qual deverá ser sua 

postura estratégica para o período analisado, mas também, indicar as 

necessidades de investimentos e máquinas, pessoas, infraestrutura, processos 

internos. (ARAUJO, CARMO e MATESCO, 2003, p.167). 

 

A análise SWOT faz parte do planejamento estratégico de uma empresa estando 

incluídos nesta observação os ambientes internos e externos sendo formados por variáveis 

controláveis, seus pontos fortes e fracos e análise do ambiente externo que a empresa não 

tem como administrar, sendo as oportunidades e ameaças, usando se apenas após a 

definição da missão da empresa, das metas e os objetivos organizacionais.  

Na figura abaixo pode-se observar a organização da matriz SWOT. 

 

Figura 2:Matriz SWOT 

Fonte:http://www.webglobal.com.br/blog/analise-swot-aplicada-ao-comercio-

eletronico/ 

 

http://www.webglobal.com.br/blog/analise-swot-aplicada-ao-comercio-eletronico/
http://www.webglobal.com.br/blog/analise-swot-aplicada-ao-comercio-eletronico/
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2.7.1 Ambiente Interno 

Após observar o ambiente externo, cabe também aos empreendedores olhar para 

dentro da empresa, quais são seus pontos fortes, que podem ser conhecimento do 

negócio, mão de obra qualificada e etc, e os pontos fracos que podem ser; gargalo na 

produção, máquinas obsoletas e etc. tendo observado estes pontos, fica mais fácil para 

tentar minimizar os pontos fracos e tentar focar cada vez mais no ponto forte, que este 

pode fazer a empresa progredir cada vez mais. 

 Segundo Oliveira (2011, p. 81), a análise interna tem por finalidade colocar em 

evidencia as deficiências e qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os 

pontos fortes e fracos da empresa devem ser determinados, principalmente, diante da 

atual posição de seus produtos ou serviços versus segmento de mercados. 

 

2.7.1.1 Forças 

Segundo Oliveira (2001, p. 68) “forças são variáveis internas e controláveis que 

proporcionam uma condição favorável para a empresa, em relação a seu ambiente”. 

 

2.7.1.2 Fraquezas 

 As fraquezas de uma empresa estão relacionadas às desvantagens dela. A 

mesma análise feita nas forças pode ser feita para definir as fraquezas. 

 
Fraquezas representam aspectos controláveis e, caso o executivo não 

saiba, de momento, como resolver o problema, deverá envidar todos os 

esforços para identificar a solução, sem o que esse ponto fraco poderá criar 

sérios problemas para a empresa, inclusive de maneira cada vez mais intensa. 

(OLIVEIRA 2011, p.69). 

 

Mas é preciso cuidado para não gastar todo seu tempo em solucionar um problema 

e esquecer seus pontos fortes que podem ser aprimorados, com esse problema. 

 

2.7.2 Ambiente Externo 

As organizações não são autossuficientes nem independentes, elas trocam 

recursos com o ambiente externo e dependem dele, para sustentação da empresa. 

É no ambiente externo que a empresa encontra aspectos importantes para a 

empresa se manter no mercado. No ambiente externo estão seus concorrentes que fazem a 

empresa buscar novos conhecimentos, seus fornecedores para obter seus produtos e 

também seus consumidores que fazem a empresa manterem-se no mercado. 
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Na análise externa são encontradas as oportunidades e ameaças que estão 

relacionadas à organização e que ocorrem sem nem um controle, estas estão dentro do 

chamado ambiente externo. 

 Elas variam de acordo com o mercado em que o empreendimento está inserido. 

A análise externa começa com a análise de clientes e concorrentes, pois eles podem 

ajudar a definir o segmento ou os segmentos relevantes.  

A análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre a empresa 

e seu ambiente em termos de oportunidade e de ameaças, bem como a sua atual posição 

produtos versus mercados e, prospectiva, quanto a sua posição produtos versus mercados 

desejada no futuro (OLIVEIRA, 2011, p. 71) 

Elas variam de acordo com o mercado em que o empreendimento está inserido. 

A análise externa começa com a análise de clientes e concorrentes, pois eles podem 

ajudar a definir o segmento ou os segmentos relevantes.  

 

Segundo  Aaker (2001, p. 49): 

 
Uma análise externa bem sucedida precisa ter uma direção em um propósito. 

Há sempre o perigo de que se torne um processo sem fim, resultando em um 

relatório excessivamente descritivo. Na análise de qualquer negócio, não há 

limites para o material que parece ser potencialmente relevantes. Se não houver 

disciplina e orientação, facilmente podem ser gerados volumosos e inúteis 

materiais descritivos. 

 

Na análise SWOT é importante poder identificar no ambiente externo as 

oportunidades, que podem ser crescimento de mercado, concorrentes abandonando 

segmentos, e também as ameaças que podem ser um produto substituto que está para ser 

lançado, ou previsão de aumento nos custos. A análise destes pontos torna-se 

imprescindível para o planejamento de um negócio. 

Portanto é necessário estar sempre atualizado no mercado, tanto em seus 

concorrentes quanto em produtos novos, para assim agir de forma organizada e ágil, e 

passar a frente do concorrente e ser o melhor no mercado. 

 

2.7.2.1 Ameaças 

São fatores negativos e totalmente fora do controle da organização, mas que a 

empresa precisa conhecê-las e monitora-las com frequência de forma a evita-las, fazendo 

um planejamento para que possam ser enfrentadas e minimizar seus efeitos. 
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De acordo com Oliveira (2011, p. 68) ameaças são “variáveis externas e não 

controláveis para a empresa que podem criar condições desfavoráveis para a mesma”. 

O autor Oliveira (2011, p. 68), complementa que existem três classificações para 

ameaças que são: 

Ameaças naturais: são as incorporadas á natureza da empresa. 

Ameaças aceitáveis: são as que a empresa permite aceitar, sendo importante 

analisar até que ponto a situação é aceitável. 

Ameaças inaceitáveis: são as que a empresa não se permite aceitar devido a sua 

incapacidade para explorar uma situação de êxito quando esta ameaça existir. 

De acordo com o autor as ameaças são pontos que podem prejudicar a empresa 

quando passam despercebidas pelos gerentes da empresa, mas que quando percebidas e 

estudadas, podem se tornar um ponto forte, basta ter conhecimento do mercado e saber 

identifica-las imediatamente. 

 

2.7.2.2 Oportunidades 

No ambiente em que a empresa está inserida, é necessário que o gestor tenha uma 

visão holística do negócio e de mercado, para assim poder identificar as oportunidades 

que se bem aproveitadas podem oferecer uma vantagem competitiva para a empresa. 

O Autor Oliveira (2011, p. 68) afirma que oportunidades são “variáveis externas e 

não controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa, 

desde que a mesma tenha condições e/ou interesse de usufruí-las”. 

O autor as classifica em quatro tipos diferentes: 

Oportunidades naturais: são as incorporadas à natureza da empresa. 

Oportunidades de evolução: são proporcionadas à empresa através da formação e 

consolidação gradativa de condições e circunstâncias que tendem a concretizar uma 

vantagem competitiva definida e concreta. 

Oportunidades sinérgicas: proporcionam situações complementares e adicionais 

para a empresa. Normalmente provocam modificações na estrutura organizacional e exige 

novo foco de conhecimento. 

Oportunidades de inovação: normalmente modificam as características 

econômicas fundamentais e a capacidade da empresa, requerem grandes esforços, elevada 

capacitação profissional, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento e/ou grandes 

investimentos em tecnologia de ponta, apresentam grande nível de risco para a empresa, 
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bem como são capazes de criar uma nova indústria ou setor da economia, em vez de 

apenas um produto adicional. 

 

2.7.2.3 Análise da concorrência 

A análise da concorrência deve ser feita antes mesmo de a empresa ingressar no 

mercado competitivo, pois nesta análise a empresa vai ter foco nas propagandas feitas 

pela concorrência, promoções da concorrência, como é a movimentação dos clientes 

nesta empresa concorrente, com isso vai poder analisar todos os aspectos que podem ser 

de suma importância para sua empresa. 

“A análise de concorrência deve ser uma estratégia presente desde o 

planejamento para posicionar o produto e avaliar o mercado, com ferramentas que 

incluem métricas qualitativas e quantitativas, portfólio, entre outras variáveis.” 

(SANTIAGO apud OLIVEIRA, 2008, p. 220). 

A análise da concorrência possibilita a empresa a ter uma visão melhor do seu 

próprio negócio, melhorando pontos que talvez façam a diferença para os clientes, e que 

faça com que a empresa esteja sempre um passo a frente da sua concorrência. 

 

2.7.2.4 Análise do cliente 

Ao fazer uma análise externa da empresa é importante fazer uma análise 

detalhada dos clientes.  Os clientes são essenciais em uma empresa, e está cada vez mais 

difícil tornar estes clientes fiéis a uma determinada empresa. E a análise auxilia de forma 

detalhada através de pesquisas, para saber quais as necessidades destes clientes, o motivo 

que os leva a consumir determinado produto ou serviço. 

“A análise de cliente pode ser utilmente dividida em um entendimento sobre 

como o mercado se segmenta, uma análise das motivações do cliente e uma exploração 

de necessidades não atendidas”.  (AAKER, 2012 p.31) 

Com a variedade de produtos e serviços que tem no mercado competitivo, todos 

querendo chamar atenção dos clientes, sendo assim aumentam ainda mais as dificuldades 

de decisão na hora da compra. E é por este motivo que é feita a análise dos clientes para 

assim criar diferenciais que vão destacar a empresa no mercado e satisfazer melhor as 

necessidades dos clientes. 

 Este diferencial competitivo é possível através de pesquisas e entrevistas, para 

assim saber realmente a opinião do cliente a respeito do produto ou serviço prestado. 
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Saber o que o cliente espera ao entrar em uma empresa, o que influencia na compra do 

produto ou serviço e o estilo de vida do cliente. 

 

2.8. PLANO DE AÇÃO 

A ferramenta 5W2H, segundo Deolindo (2011, p. 109), “tem o objetivo de 

mostrar claramente todos os aspectos que devem ser definidos em um plano de ação”. O 

método consiste em responder sete perguntas básicas para programar soluções 

(WERKEMA, 2012). As perguntas básicas, com seus respectivos significados, 

 WHAT– O QUE – O que será feito? 

  WHEN – QUANDO – Quando será feito? 

  WHY – POR QUE – Por que será feito?  

 WHERE – ONDE – Onde será feito?  

 HOW –COMO – Como será feito?  

 WHO – QUEM – Quem irá fazer? 

 HOW MUCH – QUANTO – Quanto custará o que será feito?  

 

Desta forma, a 5W2H é considerada por Gomes (2006) uma sistemática para 

compreender uma determinada situação. 

Este processo se destaca pela simplicidade e eficiência de sua metodologia, pois 

ajuda a gestão empresarial a ter um controle maior das ações estratégicas nas quais 

pretendem realizar. Além disso, o 5W2H permite também que o usuário faça ajustes de 

pequenos detalhes que não ficam claros em uma primeira elaboração.  

Portanto as respostas destas questões estão interligadas e que ao final surge um 

plano de ação detalhado, de fácil compressão e visualização. 
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         Figura 3:Plano de ação 

Fonte: http://www.portaldomarketing.net.br/5w2h-uma-poderosa-ferramenta-de-marketing-e-

planejamento/ 

 

 

2.9 CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA  

As microempresas estão tomando espaço rapidamente no mercado competitivo, 

elas interferem na economia do país e geram muitos empregos. Essas empresas são a base 

para nossa sociedade, pois são elas que absorvem a grande parte dos desempregados da 

população e dão agilidade ao mercado. 

Segundo órgão de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) o total de empresas existentes no Brasil saltou de 4.950 mil, em 2009, para 

8.905 mil, em 2012 representando aumento de quase 80% em apenas quatro anos, o que 

corresponde a um crescimento médio anual de aproximadamente 22,0%. Esse 

desempenho foi fortemente influenciado pelo aumento de 5.402% na quantidade de 

Microempreendedores Individuais (MEI), que saiu de 47,9 mil, em 2009, para 2,6 

milhões, em 2012.  

Nesse período, o número de Microempresas (ME) no país passou de 4,1 milhões 

para 5,1 milhões, aumento de 25,2%, e o de Empresas de Pequeno Porte (EPP), que era 

de 660,5 mil, em 2009, totalizou 945,0 mil, em 2012, com alta de 43,1%, superando o 

crescimento das Médias e Grandes Empresas (MGE), de 25,2%. As taxas de crescimento 

na quantidade de empresas, registradas, de 2009 para 2010, foram mais expressivas, 

muito provavelmente em função do aumento de 7,5% do PIB, em 2010. 

http://www.portaldomarketing.net.br/5w2h-uma-poderosa-ferramenta-de-marketing-e-planejamento/
http://www.portaldomarketing.net.br/5w2h-uma-poderosa-ferramenta-de-marketing-e-planejamento/
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 Com base nos dados do Cadastro SEBRAE de Empresas (CSE), foi possível 

constatar que o número de Microempresas (ME) no país saiu de 4,1 milhões, em 2009, 

para 5,15 milhões, em 2012, representando crescimento de 25,2% no período. 

A microempresa é a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário, devidamente registrado nos órgãos competentes, que aufira em cada ano, a 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,000. 

Com mais de treze milhões de empreendimentos cadastrados, o sistema também 

seve como termômetro da economia brasileira, já que abrange 90% dos negócios ativos 

de todo o território nacional. Estudos do instituto brasileiro de planejamento e tributação 

IBPT apontam que a falta de planejamento é a causa do fechamento de mais de 70% das 

micro e pequenas empresa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A metodologia engloba o caminho utilizado para a execução da pesquisa como a 

sua classificação e definição quanto à forma de abordagem do problema, objetivos, 

procedimentos técnicos, coleta e análise dos dados.  

Quanto ao objetivo classifica-se como descritiva e exploratória, o procedimento 

técnico é o estudo de caso de caráter qualitativo.  

O caminho metodológico iniciou-se com a escolha do tema para posterior 

escolha da empresa. O primeiro contato com o gestor da empresa foi para viabilizar o 

projeto no estabelecimento New Higienização automotiva.   

O procedimento de coleta de dados para a pesquisa se deu por meio de 

entrevistas semiestruturadas com os empresários para fazer o diagnóstico, em seguida foi 

trabalhado a elaboração da missão, visão e valores para então ser realizada a matriz 

SWOT.  

Definida a missão, visão e valores, o passo seguinte foi realizar por meio dos 

gestores a identificação dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, que 

vão ajudar a nortear a empresa. 

Após este processo começou-se a elaborar as ações estratégicas para que a 

empresa possa estar melhor situada em seu mercado de atuação, nesta fase foi possível o 

auxílio da matriz 5W 2H. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos trata-se de um estudo descritivo, segundo Diehl e Tatim 

(2004, p. 54) “tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”, e um estudo exploratório, segundo Diehl e Tatim (2004, p. 53) “a pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses”.   

Foi utilizado como método de estudo de caso, por ser a que melhor se enquadra 

no contexto do estudo. “Pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante os outros delineamentos considerados” (GIL, 1999, p. 72 – 73). 

Quanto à abordagem e coleta dos dados trata-se de um estudo qualitativo, Diehl 

e Tatim (2004 p. 51), caracteriza-se como investigação, compreendendo um conjunto de 
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técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados foram obtidos através de consulta a dados primários, segundo Diehl e 

Tatim (2004, p. 65) “Os dados primários são colhidos e registrados pelo próprio 

pesquisador em primeira mão. As principais técnicas desse tipo de dado são: a entrevista, 

o questionário, o formulário e a observação”. 

Para realização do projeto a pesquisadora em um primeiro momento, realizou 

uma conversa com o gestor para propor o objetivo do trabalho, este sendo entendido e 

aceito, foram elaboradas perguntas abertas para que o gerente da empresa, o Sr. Alison 

Luiz Rebelatto respondesse com maior facilidade, podendo assim passar para a aluna 

maiores dados e informações sobre a empresa. Para assim poder identificar os pontos 

necessários para realização do trabalho. 

 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A análise dos dados foi feita através das várias entrevistas e encontro com o 

gestor, onde para melhor compreensão do leitor, foi elaborada a análise SWOT, 

ferramenta essencial no planejamento estratégico, ficando visível a análise interna e 

externa da empresa.  

Após análise da empresa, fez necessária a elaboração do plano de ação através 

do processo 5W2H, onde vão ser avaliados e colocados em pratica em curto, médio e 

longo prazo na empresa. 
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4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

Razão Social: New Higienização Automotiva 

CNPJ: nº 19.621.573/0001-60 

 

4.2 ENDEREÇO 

Rua Arthur Ferreira Filho, N°44, Centro da cidade de Tapejara-Rs. 

CEP: 99950-000 

Telefone: (54) 9695-0174. 

 

4.3 NATUREZA DO NEGÓCIO 

A New Higienização Automotiva é de propriedade de Alison Luiz Rebelatto, está 

inserida no mercado há um ano e meio, é uma empresa de pequeno porte localizada na 

Rua Arthur Ferreira Filho, N°44, Centro da cidade de Tapejara-RS. Tem como atividade 

a prestação de serviço no ramo de lavagem, higienização e polimento de automóveis. 

Possui dois funcionários, que ajudam em todos os processos da realização do serviço. A 

empresa tem parcerias com revendas de carros, e também faz o serviço de higienização 

em carpetes, tapetes e móveis, seu mercado é bastante amplo devido às maquinas e 

produtos de alta qualidade que a empresa possui. 

A empresa realiza os seguintes serviços: 

Lavagem simples: lavagem externa que utiliza apenas shampoo com cera, não 

utiliza produtos fortes para não danificar a pintura do automóvel. Na parte interna, usa-se 

o “tornador”, que é uma máquina utilizada para limpeza de painéis, forros e portas, 

bancos e carpetes. Na limpeza simples, são retiradas algumas possíveis manchas no 

carpete ou forros de portas, sujeiras nas saídas de ar. Nos carpetes e bancos utiliza-se 

aspirador de pó, é feita limpeza dos vidros e se o cliente quiser é passado produto para 

renovador de plásticos e renovador de pneus. 

Lavagem de chassi: o carro é erguido no elevado, facilitando a lavagem da 

parte de baixo do automóvel, para este processo são utilizados produtos especiais como 

abrilhantador de alumínio, tirando a sujeira mais pesada, e deixando com brilho. 

Lavagem de motor: essa parte do carro existe um cuidado especial, é isolada a 

central, caixa de fusíveis e cabos de vela, após ter feito o isolamento é feito processo de 
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lavagem onde são utilizados produtos especiais e a máquina a vapor, depois de terminado 

o processo, o motor deve ficar ligado por 20 minutos para secagem do motor. 

Higienização completa: lavagem de chassi, motor, lavagem a seco de bancos. 

Neste processo é retirado os carpetes e bancos e é feita a troca dos filtros que ficam em 

baixo do carpete. É feita a limpeza do teto, forros de porta e todas as partes de plástico do 

carro. Para este tipo de limpeza, são utilizados produtos especiais que desencardem todas 

as partes e não danificam. 

Para lavagem dos bancos: é utilizada a extratora, uma máquina que injeta agua 

e ao mesmo tempo a suga de volta, assim removo toda a sujeira e não danifica após este 

processo eles precisam ficar 1 hora no sol para poder secar por completo. 

Lavagem de sofás: é utilizado o mesmo processo de lavagem dos bancos. 

  

 

Figura 4: Fachada da empresa NEW Higienização Automotiva 

Fonte: A autora 
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Figura 5: Logomarca da empresa NEW Higienização Automotiva 

Fonte: A autora 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As análises foram feitas por meio da entrevista semiestruturada feitas com o 

gestor da empresa, podendo assim identificar quais fatores prejudicam a empresa, e quais 

favorecem a mesma. 

Com esses dados coletados foi elaborada a matriz SWOT para melhor 

visualização do gestor, da parte interna da empresa e a parte externa e também a 5w 2h 

onde são propostas ações para cada aspecto identificado, conforme a sua urgência na 

empresa. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Corresponde a primeira fase do processo de planejamento estratégico e procura 

identificar qual a real situação da empresa quanto a seus aspectos internos e externos, 

verificando o que a empresa tem de bom, de regular ou de ruim no seu processo 

administrativo. 

O diagnostico estratégico proporciona ao executivo, informações básicas para 

começar usufruir das vantagens do planejamento estratégico, através do tratamento 

adequado dos pontos fortes, fracos e neutros da empresa, bem como as oportunidades e 

ameaças ambientais. 

Com esses fatores podemos perceber que falta na empresa NEW uma visão 

holística do gestor para com o negócio. É necessário que o gestor faça planos a longo 

prazo, para poder alcançar objetivos almejados. 

 

5.1.1 Ambiente interno 

A análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos da 

empresa deverão ser determinados diante da sua atual posição produto-mercado. Essa 

análise deve tomar como perspectiva para comparação as outras empresas do seu setor de 

atuação, sejam elas concorrentes diretas ou apenas concorrentes potenciais. 

 

5.1.1.2 Pontos Fortes 

Por meio da análise do ambiente interno foi possível identificar os pontos fortes 

da empresa estudada, que são apresentados a seguir: 

o Máquinas modernas e não há outras empresas na 
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cidade que possuem o maquinário adequado ao 

negócio; 

o Cumprimentos dos prazos com os clientes; 

o Capacitação e valorização dos funcionários; 

o Conhecimento ampliado do segmento; 

o Produtos diferenciados; 

o .Clientes fiéis à empresa; 

o Captação da água que passa por tratamento antes de ser devolvida 

ao meio ambiente; 

 

5.1.1.3 Pontos Fracos  

Pontos fracos são as fragilidades e desvantagens que a empresa tem frente sua 

concorrência. De acordo com os dados levantados no estudo, os pontos fracos são: 

 

o Falta de recursos para investir em máquinas e equipamentos 

que possam agilizar o processo de limpeza do automóvel; 

o Falta de estratégias para curto, médio e longo prazo; 

o Falta de um plano de marketing; 

o Falta de mão de obra qualificada no município para atender a 

demanda; 

o Falta de divulgação da marca; 

o Falta de formação dos gestores para traçar estratégias 

exequíveis; 

o Falta de um sistema de cisternas para captação de água da 

chuva, em caso de falta de água.  

o Busca da concorrência por clientes; 

 

5.1.2 Ambiente externo 

A análise externa verifica as ameaças e oportunidades que estão no ambiente da 

empresa e as melhores maneiras de evitar e usufruir dessas situações. A empresa deve 

olhar para fora de si, para o ambiente onde estão as oportunidades e ameaças. 

O executivo deve identificar os componentes relevantes do ambiente e, em 

seguida, analisar quanto à situação de oportunidade ou ameaças para a empresa. 
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 5.1.2.1 Ameaças 

As ameaças são fatores que podem prejudicar o funcionamento da empresa, 

causando dificuldades para conquista de seus resultados. 

Descrevem-se abaixo as ameaças encontradas durante o estudo realizado: 

 

o Modo como a concorrência busca conhecimento dos produtos 

da empresa; 

o Falta de automóveis para realizar o serviço; 

o Escassez de recursos naturais (água);  

o Falta de um sistema de captação de água da chuva; 

o Fácil acesso dos concorrentes a melhores máquinas e 

equipamentos.  

 

5.1.2.2 Oportunidades 

As oportunidades quando bem aproveitadas podem fornecer uma vantagem 

competitiva para a empresa. Após o estudo realizado encontrou-se algumas oportunidades 

que são descritas a seguir: 

 

o Parcerias com outras empresas no ramo automotivo e de 

revendas de automóveis de outros estados; 

o Aumento do consumo de automóveis no país; 

o Tecnologia em máquinas disponível no mercado; 

o Busca das pessoas pelo seu bem estar e qualidade de vida; 

o Falta de tempo das pessoas para fazer uma limpeza em casa; 

o Pouca qualificação da concorrência; 

o Carência deste tipo de prestação de serviço na região; 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS PROPÓSITOS DA EMPRESA 

Foi desenvolvido no decorrer do projeto com o gestor da empresa através de 

entrevista semi estruturada procurando saber qual o objetivo da empresa, o propósito pelo 

qual ela está inserida neste ramo, com isso foi elaborada a missão, visão e valores que 

vão ajudar a empresa nas tomadas de decisões. 
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5.2.1 Estabelecimento da Missão 

A empresa NEW HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTVA tem por missão prestar 

serviço de lavagem e higienização automotiva, entregando para seus clientes e amigos, 

seu carro em perfeitas condições, para assim ser reconhecida no mercado como uma 

empresa que preza pela segurança e bem estar dos seus clientes.   

 

5.2.2 Estabelecimento da Visão 

Buscar se aperfeiçoar ao trabalho através do avanço tecnológico visando o 

reconhecimento na sociedade, por ser uma empresa que cumpre com os prazos 

estabelecidos, tem um bom atendimento e trabalha de forma correta se preocupando com 

o meio ambiente através da separação de produtos biodegradáveis que são utilizados para 

higienização do automóvel tornando-se assim uma referência no mercado de higienização 

automotiva. 

 

5.2.3 Valores 

Respeito entre colaboradores e clientes; 

-Cuidar do meio ambiente; 

-Procurar satisfazer as necessidades dos clientes; 

-Tornar a empresa um lugar agradável que seus clientes se sintam bem cada vez 

que chegam; 
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5.3 POSTURA ESTRATÉGICA 
Concluída a análise do ambiente interno e externo, o próximo passo é realizar o cruzamento dos fatores mais significativos no contexto 

atual do negócio. Desse cruzamento surgirá a postura estratégica, representando o movimento estratégico a ser adotado pelo empreendimento.  

 

                                         ANÁLISE SWOT DA EMPRESA NEW HIGIENIZAÇÃO  

Forças Fraquezas 

 Máquinas modernas e não há outras empresas na cidade que 

possuem o maquinário adequado ao negócio. 

 Cumprimentos dos prazos com os clientes 

 Falta de recursos para investir em máquinas e equipamentos que 

possam agilizar o processo de limpeza do automóvel. 

 Falta de estratégias 

 Falta de um plano de marketing 

 Capacitação e valorização dos funcionários  Falta de mão de obra; 

 Falta de divulgação da marca; 

 Conhecimento ampliado do segmento  Falta de formação dos gestores 

  Falta de um sistema de cisternas para captação de agua da chuva 

 Clientes fiéis à empresa  Busca da concorrência por clientes 

 Captação da água que passa por tratamento antes de ser 

devolvida ao meio ambiente 

 

 

 

Oportunidades Ameaças 
 Parcerias com outras empresas no ramo automotivo e de  Modo como a concorrência busca conhecimento dos produtos da 
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revendas de automóveis de outros estados empresa; 

 Aumento do consumo de automóveis no país  Falta de automóveis para realizar o serviço 

 Tecnologia em máquinas  Escassez de recursos naturais (água)  

 Busca das pessoas pelo seu bem estar  Falta de um sistema de captação de água da chuva 

 Falta de tempo das pessoas para fazer uma limpeza em casa 

 Pouca qualificação da concorrência 

 Carência deste tipo de prestação de serviço na região 

 Fácil acesso dos concorrentes a melhores máquinas e 

equipamentos.  

 

 

Pontos Fortes: 

o Máquinas modernas e não há outras empresas na cidade que possuem o maquinário adequado ao negócio, estando um passo a 

frente da concorrência. 

o Cumprimentos dos prazos com os clientes 

o Capacitação e valorização dos funcionários- oferecendo cursos de capacitação. 

o Conhecimento ampliado do segmento 

o Clientes fiéis à empresa 

o Captação da água que passa por tratamento antes de ser devolvida ao meio ambiente para não poluir com produtos que contém 

substancias prejudiciais a saúde. 
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Pontos Fracos: 

 

o Falta de recursos para investir em máquinas e equipamentos que possam 

agilizar o processo de limpeza do automóvel visando minimizar esta fraqueza 

podemos identificar as máquinas modernas que a empresa possui e não há 

outras empresas na cidade que possuem este maquinário adequado ao negócio, 

estando um passo a frente da concorrência; 

o Falta de estratégias o que ameniza é o conhecimento ampliado que o gestor 

tem do segmento; 

o Falta de um plano de marketing que proporcione maior divulgação do serviço, 

salientando a marca da empresa, os benefícios do serviço e as facilidades de 

acesso.  

o Falta de mão de obra para minimizar, a capacitação e valorização dos 

funcionários oferecendo cursos profissionalizantes. 

o Falta de divulgação da marca  

o Falta de formação dos gestores para pensar estratégias de curto, médio e longo 

prazo; 

o Falta de um sistema de cisternas para captação de água da chuva visando 

minimizar esta fraqueza salienta-se há um sistema de captação da água que 

passa por tratamento antes de ser devolvida ao meio ambiente; 

o Busca da concorrência por clientes minimizando esta fraqueza clientes fiéis à 

empresa; 

o Parcerias com outras empresas no ramo automotivo e de revendas de 

automóveis de outros estados repassando informações sobre tendências no 

ramo automotivo. 

o Aumento do consumo de automóveis no país 

o Tecnologia em máquinas 

o Busca das pessoas pelo seu bem estar 

o Falta de tempo das pessoas para fazer uma limpeza em casa 

o Pouca qualificação da concorrência 

o Carência deste tipo de prestação de serviço na região 
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Ameaças: 

 

o Modo como a concorrência busca conhecimento dos nossos produtos para 

minimizar esta fraqueza pouca qualificação da concorrência 

o Falta de automóveis para realizar o serviço minimizando aumento do 

consumo de automóveis no país 

o Escassez de recursos naturais (água)  

o Falta de um sistema de captação de água da chuva 

o Fácil acesso dos concorrentes a melhores máquinas e equipamentos para 

isso tecnologia em máquinas investida pela NEW 

 

5.4 FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

Nesta fase empresa já coletou várias informações a respeito do ambiente e já possui 

uma visão clara de onde quer chegar. No entanto, esta fase exige maturidade e paridade com a 

visão empresarial, a fim de escolher as estratégias mais assertivas. 

Coletadas todas as informações podemos perceber que a empresa necessita de uma 

estratégia para poder minimizar os impactos de algumas ameaças, que podem se tornar 

prejudiciais se passaram despercebidas. 

A empresa presta serviços de qualidade e sempre busca a fidelização de seus clientes, 

mas preciso de um plano de marketing para que a cidade e região conheçam a marca e seja 

destaques no ramo de Higienização automotiva. 

 

5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Os objetivos são uma ferramenta que motiva a empresa e os colaboradores na hora de 

tomar as decisões. Eles precisam ser bem definidos, mensuráveis, desafiadores, motivadores e 

com prazo estabelecido, para serem alcançados. 

o Busca constante de inovação tecnológica em máquinas e equipamentos, para 

melhor satisfazer os clientes. 

o Aumentar a produtividade e eficiência do serviço prestado; 

o Aumentar as vendas em 20%; 

o Aumentar o número de clientes da empresa;  

o Instalar um sistema para cadastro de clientes; 
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o Formulação de estratégias a longo prazo a cada semestre. 

o Sistema de reutilização da água que é usada para lavar os carros. 

 

5.6 METAS 

Elas impulsionam a empresa a buscar sempre mais, a melhorar os negócios e a manter 

o foco naquilo que realmente faz sentido para ela. 

Não importa se são a curto, médio e longo prazo, todos os tipos de metas são 

importantes. Elas devem ser estabelecidas conforme o grau de prioridade de cada uma dentro 

da empresa. Após a definição das metas, é essencial envolver a equipe, para que ela também 

se dedique a buscar o resultado. 

 

OBJETIVO 1: Busca constante de inovação tecnológica em máquinas e 

equipamentos, para melhor satisfazer os clientes. 

 

META: Reduzir custos desnecessários para poder investir nesses equipamentos, que 

vão agilizar o processo, durante o ano de 2015. 

 

OBJETIVO 2: Aumentar a produtividade e lucratividade do negócio 

META: Aumentar da produtividade de cada funcionário com treinamentos para 

aumentar a qualificação. 

 Aumentar a satisfação dos clientes em relação ao atendimento até setembro de 

2015. 

 

OBJETIVO 3: Aumentar as vendas em 20% no decorrer do ano de 2015 

META: Buscar constantemente novos clientes, através de propaganda e parceria com 

revendas de automóveis.  

 

OBJETIVO 4: Aumentar o número de clientes da empresa 

META: Contatar uma empresa para fazer plano de marketing, para as pessoas 

conhecer o serviço prestado, primeiro semestre de 2015. 

 

OBJETIVO 5: Instalar um sistema para cadastro de clientes 

META: Contratar uma empresa para instalar este sistema, janeiro de 2015. 
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OBJETIVO 6: Formulação de estratégias anualmente. 

META: Especialização do gestor para que este consiga formular, planejar, coordenar 

e implementar as  metas, até agosto de 2015 

 

OBJETIVO 7: Sistema de reutilização da água que é usada para lavar os carros. 

 

META: Contratar uma empresa, para fazer toda parte de instalação do sistema de 

reutilização da água usada para lavar os carros, visando reduzir custo e ganhar vantagem 

competitiva frente à concorrência em um período de escassez de água.  
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5.7 PLANO DE AÇÃO 

O Plano de ação representa ações que a serem implementadas no curto, médio e longo prazo, visando nortear a tomada de decisão 

do gestor para o crescimento de seu empreendimento. No quadro abaixo se identificou algumas ações, as quais serão sugeridas ao 

empresário da empresa NEW Higienização automotiva. 

WHAT? 

O QUE É? 

WHY? 

POR QUÊ? 

WHEN? 

QUANDO? 

WHERE? 

ONDE? 

WHO? 

QUEM? 

HOW? 

COMO? 

HOW MUCH? 

QUANTO 

CUSTA? 

Construção de cisternas para 

captação de agua da chuva 

 

Reduzir gastos com água Final do ano de 

2014 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Através de um projeto com os 

gestores da empresa e alguém 

responsável pela montagem 

das cisternas 

Aproximadame

nte R$ 250,00 

reais 

 

Elaborar um plano de 

negócios para captar 

investidores, visando 

melhorar a tecnologia 

disponível para o negócio. 

Para que a empresa tenha 

máquinas e equipamentos 

adequados ao negócio da 

empresa. 

Primeiro semestre 

de 2015 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Identificando gastos 

desnecessários e utilizando 

essa economia para investir 

em tecnologia 

Não tem custo, 

pois vai ser 

elaborado pelo 

gestor da 

empresa. 

Alavancar recursos para 

investir na divulgação da 

marca. 

Fazer com que a empresa 

seja conhecida no mercado 

de Tapejara e região 

Primeiro semestre 

de 2015 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa 

E empresa 

responsável por 

publicidade 

Contratar uma empresa 

responsável por publicidade e 

propaganda 

Aproximadame

nte R$ 350,00 

reais. 

Falta de mão de obra 

qualificada 

 

Maior tempo de entrega do 

produto acabado 

Início de 2015 Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Fazer treinamentos e cursos 

com todos os funcionários 

Varia com o 

tipo de curso. 

De R$ 1000,00 

A 10000,00 

reais. 

Melhorar a divulgação Tornar a empresa conhecida 

no mercado como uma 

empresa de confiança e 

competente 

Até o fim do ano de 

2014 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Fazendo parcerias com 

empresas do segmento que 

auxiliem na promoção de 

serviços que promovam a 

marca. 

Incluso com a 

empresa de 

publicidade e 

propaganda 

Melhorar o sistema de 

captação da água utilizada 

para a lavagem, fazendo o 

processo de reutilização da 

Evitar o desperdício desse 

bem natural que é a água 

Até o fim do ano de 

2014 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Instalando um sistema na 

empresa onde será aproveitada 

a agua da chuva 

Aproximadame

nte R$ 1700,00 

reais 
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água evitando consumir o 

produto da CORSAN para o 

serviço. 

Investir na divulgação do 

trabalho realizado para que 

as pessoas não ocupem mais 

seu tempo em fazer o 

serviço em casa 

Reduzir o numero de 

automóveis lavados em casa 

Inicio das 

propagandas em 

janeiro de 2015 

Na Empresa New 

Higienização 

Automotiva 

Gestores da empresa Propaganda divulgando a 

qualidade do serviço, fazendo 

com que as pessoas sintam 

confiança na empresa. 

Aproximadame

nte R$100,00 

reais mensais. 

Equipe da NEW deve se 

especializar cada vez mais 

para se sair na frente da 

concorrência 

 

Para não perder clientes para 

a concorrência. 

 

A partir de 

fevereiro de 2015, 

realizando cursos 

mensalmente. 

Na própria empresa, 

SENAC, SESI, Sistema 

S. 

Todos os 

funcionários 

Fazer cursos no ramo 

automotivo, procurar saber 

das tendências para assim ser 

uma empresa inovadora. 

Varia de R$ 

4.000,00 reais a 

R$ 20.000,00 

Quadro 1: Plano de ação 

Fonte: a autora 
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6 CONCLUSÃO  

 

Diante da pesquisa, concluiu-se que o planejamento estratégico auxilia na gestão e 

desenvolvimento da empresa, já que aperfeiçoa o processo de tomada de decisão, melhora o 

aproveitamento das oportunidades, maximiza os lucros e antecipa as ameaças. 

As ameaças apontadas na pesquisa, através da análise SWOT, estavam ligadas à falta 

de tempo dos gestores em analisar o que poderia melhorar a empresa diante dos concorrentes, 

e também a falta de um planejamento estratégico formal, impactando na falta de preparo da 

empresa, deixando-a mais vulnerável às instabilidades do mercado. 

Diante disso, o planejamento estratégico proporcionou aos gestores uma visão ampla 

de suas capacidades e limitações, sendo possível acompanhar e capitalizar os pontos fortes. 

Portanto, o planejamento estratégico auxilia os gestores no alcance dos objetivos, 

favorece a empresa tornando-a mais competitiva e age como instrumento de comunicação, de 

acompanhamento e, principalmente, de aperfeiçoamento do aprendizado nas organizações 

visando à obtenção de lucros expressivos. 

Com o desenvolvimento do trabalho foi possível proporcionar ao gestor da empresa 

uma visão diferente do seu negócio, pois foi possível conhecer detalhes tanto da parte interna 

quanto externa, que vão estar interligadas diariamente com o gestor. 

Enfim, concluiu-se por meio da monografia que a elaboração do planejamento 

estratégico é de fundamental importância para os empreendimentos, e com o planejamento a 

empresa terá as informações necessárias para conhecer o segmento onde atua e assim traçar 

caminhos para o alcance dos objetivos. 

Podendo assim identificar se está alcançando suas metas e em caso negativo, terá a 

possibilidade de identificar as falhas ocorridas e corrigi-las proporcionando vantagens frente 

aos seus concorrentes e com o propósito de manter-se ativa e lucrativa no mercado, sem a 

utilização desta ferramenta o planejamento estratégico não teria um balizador para o processo 

de tomada de decisão, questão esta tão discutida nos últimos tempos.  
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